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Rektor Åsa Walldow

Biträdande rektor Porya Ebrahimi

17.30 -18.00: Skolledningen informerar!
Inledning 
Information
Frågestund

18.00 -18.30: Mentorsmeet!
Information
Frågestund

Missat något?
Presentationer läggs upp på Elevguiden och 
hemsidan i efterhand!



DBGY Stockholm Södra

Vi erbjuder tre utbildningar:

■ Samhällsprogrammet med 
beteendeinriktning, profil 
kriminologi. 

■ Ekonomiprogrammet med 
juridisk inriktning, profil 
kriminologi.

■ Vård- och 
omsorgsprogrammet med 
inriktning räddningsmedicin

■ ca 500 elever
■ ca 30 personal

Vilka är Drottning Blanka?

● ca 27 skolor runt om i Sverige
● 3 DBGY-skolor i Stockholm

AcadeMedia -norra Europas 
största utbildningsföretag.
● Ekonomi
● Utbildningsgaranti
● Elevförsäkring



Personligt engagemang

Det är viktigt för oss att det går bra för dig! Som ny elev 

får du en mentor som följer dig och peppar och stöttar 

dig i dina studier. För att din utbildning ska bli så bra 

som möjligt handleder våra kunniga och engagerade 

lärare dig i dina studier för att du ska lyckas. Hos oss får 

du mycket tid med dina lärare där du blir sedd och där 

du uppmuntras till att sträva mot dina mål. Under åk1 

ges du även de verktyg och studiestrategier som behövs 

för att du med självförtroende ska lyckas under dina år 

på Drottning Blankas Gymnasieskola!

Lokalt engagemang

Vi är övertygade om att man lär sig bäst om 

undervisningen är intressant, spännande och 

stimulerande. Dessutom är det viktigt att 

undervisningen i skolan är kopplad till det samhälle vi 

lever i. Vi samarbetar därför med lokala aktörer som 

polis, rättssystem och sjukvård för att du ska få möta 

verkligheten utanför skolans väggar.Att vi samarbetar 

med världen utanför skolan gör också att du som elev 

får möjlighet att knyta viktiga kontakter under din 

gymnasietid.

     Vår vision
Genom personligt engagemang når 

våra elever framgång. Att välja en 

DBGY-skola är att välja att vara del av en 

tydlig plan om ett personligt, lokalt 

och globalt engagemang. Varje 

utbildning hos oss följer därför planen 

1-2-3-sen.

Globalt engagemang

Hela världen är viktig! Vi är skolan som också 

är engagerad i världen vi lever i. I 

undervisningen får du tillfälle att diskutera 

och arbeta med globala frågor. Vi är en 

certifierad FN-skola och vi har ett 

internationellt utbyte med The Shri Ram 

School, New Delhi, en av Indiens högst 

rankade skolor. Som elev på Vård och 

omsorgsprogrammet har du möjlighet att 

göra del av din APL utomlands.
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Fantastiskt roligt att så många vill börja hos oss!  
● 188 nya 1:or,
● Högt söktryck, rekordmånga 1: handssökande

Uppstarten

● Gruppstärkande aktiviteter, lära känna klassen och skolan
● Lära sig rutiner, arbetssätt, digitala verktyg 
● Schoolsoft - konto för vh
● Classroom, övriga digitala hjälpmedel
● Ordningsregler - vad gäller?
● Kartläggaren, Självskattningsdokument

Skolstart 2021
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Enligt Folkhälsomyndigheten och regeringen är huvudinriktningen för 
skolstarten 2021 att all undervisning ska bedrivas på plats i skolans lokaler. 
Kraven på att vidta alla åtgärder man kan för att minska risken för smittspridning 
finns kvar, liksom möjligheterna att övergå till fjärr- och distansundervisning vid 
utbrott (förordning 2020:115 2§).

Distansundervisning
Den förordning som gör det möjligt att bedriva fjärr- och distansundervisning i 
öppna skolor (2020:115) ändrades av regeringen den 8 juli, ändringen trädde i kraft 
den 10 augusti. Från detta datum minskas möjligheterna till fjärr- och 
distansundervisning, sådan ska bara genomföras efter rekommendation av 
Folkhälsomyndigheten. 

Anpassningar utifrån Covid-19 



Fortsatta anpassningar utifrån Covid- 19

■ Vi uppmanar elever och personal om att stanna hemma vid 
minsta symptom.

■ Vid symptom uppmanas elever och personal att följa FHMs råd 
och riktlinjer. 

■ Vid bekräftad covid-19 informerar vi om risk för smittspridning.
■ Drop-in vaccination på skoltid.
■ Flexibelt schema för att minska belastningen i lokalerna och på 

kollektivtrafiken.
■ Öppna upp klassrum mellan lektioner för att minska trängsel på 

raster
■ Matkort för åk 3 för att undvika trängsel i matsalen. 
■ Stimulera elever att vistas utomhus under raster.
■ Idrott och Hälsa har utomhuslektioner under första delen av 

höstterminen.
■ Undvika inslag i undervisningen som inkluderar närkontakt
■ Digitala föräldramöten och utvecklingssamtal.
■ Ökat städ. Vi placerar ut handsprit i klassrum, entré och matsal. 
■ Informationsskyltar sätts upp.

Tillsammans hjälps vi åt att minska smittspridningen!
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Schoolsoft-konto för vårdnadshavare



Schoolsoftkonto
·  

Vad? Sedan läsåret 20/21 använder Schoolsoft  tvåfaktorsinloggning, det innebär att vårdnadshavare 

loggar in med BankID. Anledningen till att vi gick över till det inloggningssättet är delvis för att GDPR, 

lagen om personuppgifter som gick igång under maj 2018 kräver det samt att inga obehöriga ska kunna 

komma åt data som finns i systemet.

Hur? Vårdnadshavares personuppgifter hämtas automatiskt från SPAR (Statens personadressregister), 

de uppgifter vi önskar från er är mailadress samt telefonnummer att nå er på.

För att logga in går du till den här länken: https://sms.schoolsoft.se/drottningblanka/jsp/Login.jsp 

och klickar på länken till höger. Om du saknar BankID behöver du kontakta 

emma.liljeback@dbgy.se  så vi kan beställa en säkerhetsdosa till dig istället.

Jag kan ändå inte logga in?

Har du inte angett eller fyllt i telefonnummer och mejladress så kan du göra det på vår site: 

elevguiden eller kontakta emma.liljeback@dbgy.se så vi kan registrera det. Mer information om hur 

man loggar in hittar du på vår site Elevguiden.

Det dröjer ca 1 dygn innan ett konto är registrerat och det kan vara störningar, så om du inte 

kommer in, avvakta gärna till dagen efter.

https://sms.schoolsoft.se/drottningblanka/jsp/Login.jsp


Frågor?



Vad innebär det att gå på gymnasiet?

På gymnasiet läser du ca åtta olika kurser per år. När kursen är slut i juni får du ett slutgiltigt 
kursbetyg. Det kursbetyget bär du med dig hela utbildningen. 

Under dina tre år på gymnasiet kommer du att läsa sammanlagt 2500 poäng, vilket utgör ett 
fullständigt program. Två kurser, det vill säga 200 p, kommer att vara valfria, ett så kallat 
individuellt val. 
För gymnasieexamen krävs godkända betyg i svenska 1-3, engelska 5-6, ma1, gymnasiearbete 
och sammanlagt 2250 poäng. Yrkesförberedande program kan välja att läsa till kurser för 
högskolebehörighet.

Betygsbedömningen och själva betygssystemet (F-A) fungerar likadant som på grundskolan. 



Närvaro & CSN
CSN och studiemedel

Elever som är heltidsstuderande har rätt till studiehjälp från CSN, s.k. “studiebidrag”. För att få 

studiebidrag behöver du alltså vara inskriven på en skola och bedriva heltidsstudier. Ditt studiebidrag 

och din närvaro hänger alltså ihop.

CSN-rapportering

Skolan gör kontinuerliga uppföljningar av närvaron på skolan. Elever som har sammanhängande 

perioder av ogiltig frånvaro, och som därmed inte anses vara heltidsstuderande, rapporteras till CSN. Du 

som elev kan då både bli återbetalningsskyldig och få studiemedlet indraget.

Vad räknas då som sammanhängande perioder av ogiltig frånvaro? Det är om man under en 30 

dagarsperiod har ogiltig frånvaro på över 4 timmar. Varje månad har du alltså en “buffert” på 4 timmars 

ogiltig frånvaro som ska täcka upp för eventuella omständigheter som du själv inte kan rå för, till 

exempel snökaos, inställda tåg, och till och med lärares felaktiga tidsbedömning vid sena ankomster.

Felaktig frånvaro?

Vi ändrar därför inte sena ankomster eller liknande i efterhand. Om man anser att man har fått felaktig 

frånvaro så är det alltså viktigt att man kontaktar mentor så snabbt som möjligt. Sjukfrånvaro räknas ej 

som ogiltig frånvaro. Skolan har dock rätt att göra en egen bedömning om de anser att sjukfrånvaron 

egentligen handlar om skolk, tex om sjukfrånvaron upprepar sig i mönster.

·  



Elevguiden DBGY Stockholm Södra 

Allt du behöver veta om att studera på Drottning Blanka 
Stockholm Södra!

https://sites.google.com/ga.dbgy.se/elevguide-mall/startsid
a

Finns som bokmärke på elevernas datorer, samt skolinfo 
på Schoolsoft.

Kräver inget inlogg!

Hjälp för hur du loggar in på schoolsoft med mobilt bankid 

https://sites.google.com/ga.dbgy.se/elevguide-mall/startsida
https://sites.google.com/ga.dbgy.se/elevguide-mall/startsida


Frågor?



Skolsköterska
Elisabet Loveflo
elisabet.loveflo@dbgy.se

Kurator
Ahlam Mohamadsad

ahlam.mohamadsad@dbgy.se 

Specialpedagog
Jeanette Ranta
jeanette.ranta@dbgy.se

Elevhälsoteam



Digitala hjälpmedel

ILT (Lyssna på material)

StavaRex (Stavning Svenska)

Spellright (Stavning Engelska)

Classroom (Samling av material 
och om du kommer efter)

Skrivhjälpen - elevsite

Studiehjälp 

● Tydlig lektionsstruktur
● Varje kurs har ett eget 

Classroom
● Mentor hjälper dig med 

studiestruktur och 
veckoplanering

● Stödtid på schemat
● Utökat mattestöd

Anpassningar som…….
● Längre tid på prov
● Muntliga prov och 

kompletteringar
● Sitta på enskild plats vid 

prov
● Uppdelade moment
(Dessa sker alltid i samråd 
med specialpedagog)
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Vad händer under 
hösten?

❏ Digitala utvecklingssamtal 6-7 
oktober

■ Höstlov: 1-5 november
■ Julavslutning 22 december

För mer information om 
läsårsdata, se Skolinfo på 
Schoolsoft eller kolla in vår site 
Elevguiden!



Mentorsmeet



Sabet21a Tomas & Alexandra

Sabet21b Claudia & Ulrika

Sabet21c Martin & Wei

Ekjur21a Nilo och Eyvind

Ekjur21b Truls

VO21 Paola & Phauline

Väl mött på utvecklingssamtalen!

Kontakt med mentorer




